
23 februari: alles over het potje 
De meeste kinderen worden vanzelf droog zonder dat je er als ouder een inspanning voor moet leveren. Plots

komen ze zeggen ‘ik moet pipi’. Je zet ze op het potje en daarna heb je zelden nog een natte broek. 

Maar soms vraag je je als ouder af: “Zou het nog niet tijd zijn om hem op het potje te leren gaan?”. Tijdens dit

infomoment staan we stil bij de zindelijkheidstraining van je peuter. 

 

 

De Speelbabbel
Extra activiteiten

Info: Wat is 'De Speelbabbel'?

De Speelbabbel is een gratis ontmoetingsplaats waar ouders samen met hun kinderen tussen 0 en 3 jaar  elke

woensdagvoormiddag (9-12 uur) welkom zijn. Ook grootouders met hun kleinkinderen zijn welkom. Terwijl de kinderen

spelen kunnen de (groot)ouders gezellig met elkaar babbelen. Dit is dus geen kinderopvang. U houdt zelf toezicht op uw

spruit(en). De activiteiten zijn bijkomend aan het normale programma en starten steeds om 9.30 uur

26 januari: schapenwilkjeswit (Gezinsbond Schilde) 
Tijdens deze workshop ontdek je als (groot) ouder samen met je (klein) kind leuke slaapritueeltjes voor thuis.

Slaapritueeltjes brengen ritme en rust aan het einde van de de dag en bereiden je kindje voor op de nachtrust. Een

plezierig en kwalitatief moment voor ouder en kind! Breng een zacht dekentje en een knuffel mee. 

 

23 maart: babymassage (Blauwe Maan) 
Als we geboren worden dan is aangeraakt worden onze eerste levensbehoefte. Zonder aanraken zouden we het niet

overleven. Je baby voelt zich er fijn bij, het geeft hem een gevoel van gewenst te zijn, geliefd te worden. Het geeft

hem vertrouwen in zichzelf, zijn lijfje en zijn omgeving.

Babymassage zal ook jou meer vertrouwen geven in je ouderschap, omdat je de lichaamstaal van je baby sneller

herkent en dus in kunt spelen op dat wat jouw kindje je vertelt. 

 

 

20 april: verbindend opvoeden 
Kinderen die goed gehecht zijn, zijn later meer zelfverzekerd, zitten beter in hun vel, hebben een positiever

zelfbeeld en zijn beter in staat om betekenisvolle relaties aan te gaan. Tijdens dit infomoment hebben we het over

het feit dat het helemaal ok is om tegemoet te komen aan de behoeften van je kindje. Dat je gerust je moederhart

mag volgen en gerust mag zijn dat je geen kleine tirannetjes opvoedt wanneer je ze met liefde, aandacht en respect

behandelt... 

 

 

Waar?
't Parkske

Eugeen Dierckxlaan 24, 2970 Schilde

Wanneer? 
Elke week 9-12 uur, activiteiten 9.30 uur

Inschrijven via www.schilde.be/inschrijven
of welzijn@schilde.be

 
Gratis!

 

18 mei: baby’s en boekjes (Gezinsbond Schilde) 
Ook hele kleine kinderen kunnen samen met mama, papa, oma of opa genieten van boekjes! Tijdens deze workshop

zoek je met je baby een comfortabel plekje. We hebben een goedgevulde boekenkoffer mee. Je krijgt heel wat tips

mee om thuis met je kleine uk met boekjes bezig te zijn. 

 

22 juni: knuffelturnen (Gezinsbond Schilde) 
Knuffelturnen is een leuke manier van bewegingsopvoeding voor kleuters met één van hun (groot)ouders. Samen

bewegen, voelen, genieten en ontspannen is het doel. 
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